NYHEDSBREV
Uge 36

Den 9. september 2022

Lejrskoler
Begynder-6. klasse har haft nogle fantastiske dage i Århus, hvor de
har fået mange indtryk med hjem. De har besøgt ARoS, Moesgård
Museum, Den Gamle By og domkirken. Og så er der jo også togturen,
rulletrapper, byvandring og ledbusser

7.-9. klasse har haft en skøn tur til Hamborg. De har bl.a. besøgt
Museum der Illusionen Hamburg, domkirken og meget mere
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Træf - fredag den 16. september
Træf fredag den 16. september kl. 16.00 – 19.00.
Trine Hopp og Gaute Riaunet, Cecilie Lyngholm Dam, Kristine og Søren Madsen, Maria og Søren Brydsø,
Mandy og Christian Rosche, Jette og Carsten Simonsen, Britta og Thomas Mortensen, Pia og Brian Kargo,
Jesper Rexen, Carina Kølle og Allan Hansen,
Vi mødes i kælderen på skolen, hvor der er kaffe og kage og her får vi fordelt opgaverne.
Opgaver denne dag: Klippe hæk og rydde afklip væk samt ekstra rengøring.
Medbring gerne hækkeklipper og rive/greb, trailer, og ikke mindst det gode humør.
Børn er også meget velkomne

Du vælger selv – onsdag den 21. september
8.-9.klasse deltager i “Du vælger selv” på campus i Varde, Frisvadvej 70. De kan køre med bus fra skolen
8:05, som er arrangeret af “Du vælger selv”. Eller eleverne kan møde ind på campus 8:35, når det starter.
De kan desværre ikke køre med Klaus, da det ikke passer med vores egen køreplan. Dagen er arrangeret af
Lions og SSP, og det er en meget informativ og oplevelsesrig dag til forebyggelse af bl.a. alkohol og
stofmisbrug. Eleverne bliver kørt hjem til skolen igen af deres bus, og de kan køre hjem med Klaus’ bus om
eftermiddagen, som de plejer. Se i øvrigt forældrebrev på Yammer.

Nyt fra børnehaven
Efteråret er på vej, så det vil være dejligt med noget forskelligt i børnenes kurve/garderober. Regntøj,
gummistøvler, termotøj og ekstra tøj fra yderst til inderst, da vi kan blive våde og kolde. Gerne hjemmesko
også til når vi er indenfor.
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Vi går en tur i ”høvdingeskoven”.
Bogbussen kommer på besøg. Bål dag: Kyllingegryde med pasta.
Vi leger i børnehaven.
Vi går en tur i ”pileskoven”.
Vi gør rent ved dyrene. Vi går i hallen og bruger noget energi.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave
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Nyt fra Blåbjerg Familie Motion
Så er det tid til opstart af aktiviteter i hallen ved Blåbjerg Friskole.
Mød op fra start.
Badminton og boldspil for beg.-4. klasse
Starter tirsdag den 13/9 kl. 13.30-14.30
Træner er Maybritt tlf. 2238 8624
Cirkeltræning
Starter tirsdag den 6/9 kl. 17.00-18.00
Det er rigtig godt til kroppen
I kan nå det endnu!
Volleyball
Starter tirsdag den 20/9 kl. 19.00
Mere info kontakt Maybritt tlf. 2238 8624
Der er endnu ledige badmintontider
Kontakt Klaus tlf. 3070 6854
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Kalender
15. september

Erhvervsskolernes dag for 8. og 9. klasse

21. september

Du vælger selv 8. klasse

26. - 30. september

Naturvidenskabelig uge 6.-9. klasse

4. oktober

Bestyrelsesmøde kl. 19.00

14. oktober

Skolernes Motionsdag – fri kl. 13.25, hvorefter bussen kører

15. - 23. oktober

Efterårsferie

24. - 28. oktober

Teateruge for 6.-9. klasse

28. oktober

Teaterforestilling og efterfølgende skolefest for alle

31. oktober-4. november

Brobygning for 9. klasse

3. november

Åben skole kl. 15.00 – 19.00

7. - 9. november

Skole-hjemsamtaler for 6.-9. klasse

7. - 11. november

Fællesug – fokus på julemarked

14. - 16. november

Skole-hjemsamtaler for beg.-5. klasse

Kalender for skoleåret og ferieplan kan ses på www.blaabjergfriskole.dk under menupunktet ”Det sker”.

Skema og andre vigtige dokumenter
Skoleskema, nyhedsbreve, årskalender, busplan mm. kan findes på vores hjemmeside. Hermed link til
skoleskemaet: https://www.blaabjergfriskole.dk/om-skolen/skema/
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